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ב-1202?
תומהעםלפוגעומדתלאהמגפהשלהכלכליתשההשפעהנראה

לכךיגרמוהכסףוהדפסתהנמוכההריביתהגירעונות,:2020של
הכלכליתהאי־ודאותואולםתימשךהדיורמחירישעליית
הנדל"ןשוקייראהאיךלהעריךהיכולתעלמקשהוהפוליטית

תרחישיםכמההנההבאהבשנה

חורשהדר

המוכר:הנדל"ניהשיחרקעעלנפתחת2021ך־*

לדי־גבוהוביקושמכירותשלטובהשנהעוד

A*

$1ST$ידלA*$1ST$

$2ND$ידלA*$2ND$,למגוריםבהיצעצפוימחסורשלשנהעודרות
עליותאלהשיהיואףייתכןמחיריםעליותושל
קשהמהלומהשספגהמשרדים,במגזראפילוחדות.

בע־קלה"מכהרקה-תחשזוהסבוריםישבמשבר,

נף"

$TS1$"בענף$TS1$

$DN2$"בענף$DN2$במשר־הקפהפינותמחדשיתמלאובקרובוכי

דים,

$TS1$,במשרדים$TS1$

$DN2$,במשרדים$DN2$להתחרותישובוהדיןועורכיההיי־טקוחברות

הבא.הנוצץבמגדלמיקומןעל

עומ־אינההמגפהשלהכלכליתההשפעהואולם

דת

$TS1$עומדת$TS1$

$DN2$עומדת$DN2$הנמוכההריביתהגירעונות,הקרובה:בשנהלפוג

מעלהידחפוהמערבובמדינותבישראלהכסףוהדפסת
ההוןבשוקיהסיכוןורמותהנכסיםערךאתשאתביתר

מחירים.התנפחותשלעשורכמעטלאחרוהנדל"ן,

הנפיצותבמשמעויותניווכחהקרובהשבשנהייתכן

עלהתחזיתלפרטיכשנכנסיםהזאת.התופעהשל
שהתמונהמתבררבההגלומיםוהחששותהתקוות

דירהשכלבטוחלאהתחתונה,בשורהיותר.מורכבת

יתא־אםגם,2021בסוףיותרתעלההיוםשתרכשו

מתו

$TS1$יתאמתו$TS1$

$DN2$יתאמתו$DN2$שלמרותמאודוייתכןמחירים;לעלייתהתחזיות

מי־חלקיגלובגללהדווקאואוליהצפויההגאות

זמי

$TS1$מיזמי$TS1$

$DN2$מיזמי$DN2$קרקעות,עלמדיגבוהמחירשילמושהםהנדל"ן
לקשיים.נקלעיםהםוכי

הדיור,בהיצעיימשךשכנראההמחסורמולאל

פולי־וכאוסכלכליבמשבראיוםהשווקיםמעלמרחף
טי

$TS1$פוליטי$TS1$
$DN2$פוליטי$DN2$שההנחהכךהבאה,השנהתוךאללהתארךהצפוי

ארוךלטווהלהשקיעאודירהלרכושהנכוןהזמןשזהו

לע־ההערכותמאחורילפיכך,מוטעית.להיותעשויה
ליות

$TS1$לעליות$TS1$
$DN2$לעליות$DN2$,בענףלמשברמבוטללאחששגםקייםמחירים

וכלכלית.שלטוניתאי־ודאותבשלבעיקר
ישראל,רי\מקסהתיווךרשתמנכ"לרסקין,ברנרד

טו־הואכעתוגםהאופטימית,הגישהאתלייצגנוהג

ען

$TS1$טוען$TS1$

$DN2$טוען$DN2$להועילעשויהמשברלהערכתו,סיבה.לכךשיש
בד־השינויבשלבפריפריה,למגוריםהביקושלהסטת

פוסי

$TS1$בדפוסי$TS1$

$DN2$בדפוסי$DN2$שלהשלישי"הרבעוןהמגפה.בעקבותהמגורים

השנהוגםשלנו,הרשתבתולדותטובהכיהיה2020

אומר.הואפעילות",בהרבהלהתאפייןהולכתהקרובה

יהיואבלהשוק,מגזריבכלחזקהתהיההקרובה"השנה

פג־לווילותהביקושיםשיתחזקוצופהאנישינויים.

טהאוזים

$TS1$פגטהאוזים$TS1$

$DN2$פגטהאוזים$DN2$משברבגללשהתחילהמגמהזוגן.ודירות

וח־גדולותמרפסותלהעדיףימשיכוואנשיםהקורונה

צרות

$TS1$וחצרות$TS1$

$DN2$וחצרות$DN2$תעלם.שהמגפהלאחרגםבעתיד,גםפתוחות
בצורהלעלותימשיכוהמרווחותהדירותשלהמחירים

יג־שזהייתכןאבלהאחרים,השוקממגזרייותרמהירה

רום

$TS1$יגרום$TS1$

$DN2$יגרום$DN2$בהלקהביקושיםולהתמתנותההיצעלהרחבתגם
הח־בשכונותטובותמכירותלנוהיולמשל,מהאזורים.

דשות

$TS1$החדשות$TS1$

$DN2$החדשות$DN2$שבשכונותהיאהסיבותאחתוחריש.עפולהשל

הזה".מהסוגדירותשלגדולהיצעישהאלה

נתפשהשלטוניהמשברגםרסקין,שללתפישתו

הממשלה.הקמתאתמעכבהיציבות"חוסרכהזדמנות.

הדי־שוקאתלצנןהממשלותהתאמצוהאחרוןבעשור

מחירים",עלייתהיתהוהתוצאהנכשלוהןאךרות,
בשוק,להתערביותרקשהיציבות"כשאיןמוסיף.הוא

יותר".טוביתפקדהחופשיוהשוק

ופעריםהעריםביןהבדלים

ההערכותבין

trabantosצילום:השנה?הפתעתתהיההאםאילת.העיר Getty images/istockphoto

לע־בתחזיתמפתיעיצחקלויהשמאילמשל,כך
ליות

$TS1$לעליות$TS1$
$DN2$לעליות$DN2$שלנתניה,באזור%7-%4ביןשנעותמהירים

הנגב,בבירת%5-%3ושלשמשביתבאזור%6-%5
שהעליותמעריךהואהמרכזבאזורזאת,עםשבע.באר
תואמותאלההערכותדו־ספרתיות.גםלהיותעשויות

בוניהקבלניםהתאחדותנשיאשללהערכותבחלקן

שצפהשעבר,בשבועכאןשפורסמוסרוגו,ראולהארץ,

10%שלבשיעורבחדותאףלזנקעשוייםהמהיריםכי

מהאזורים.בחלק

עליותביןהגדולהפעראתמסביריצחקלוי
תלשלהדרום־מזרחיותבשכונותהצפויותהמחירים

לבין%21-%8שלעליותצופההואשםאביב
צופההואשםהעירצפון־מרכזבשכונותהעליות

בשינויטמוןהשונילדבריו,בלבד.%3-%2שלעליות

הדירות"מחיריבשכונות.האוכלוסייהבהרכבהמהיר

לתו־עדיםואנומאודגבוהיםאביבתלוצפוןבמרכז

פעה

$TS1$לתופעה$TS1$

$DN2$לתופעה$DN2$קטנותדירותמוכרותצעירותמשפחותשבה
העירבדרום־מזרהלרכושכדיאלהבאזוריםיחסית

"בנוסף,אומר.הואיותר",ומרווחותגדולותדירות
ודרוםהמזרחבשכונותענייןמגליםמשקיעיםגם

לדירותוהולךגוברלביקושעדיםשאנוכךהעיר,
מתרחשבמקבילאליהו.וידשלםכפרכמובשכונות

השכונותשלהאוכלוסייהבתמהילשינוישלתהליך

משפחותידיעלויותריותרשמאוכלסותהוותיקות,

אתיותרעודשמעלהמהצעיריםוזוגותצעירות

משמעו־נמוכיםהמחיריםשבובאזורלדיורהביקוש

תית

$TS1$משמעותית$TS1$

$DN2$משמעותית$DN2$העיר".וצפוןממרכזב-%05כמעט

הערכותגםקיימותהמתרס,שלהשניהעברמן

המקרקעין,שמאילשכתיו"ריותר.וזהירותמתונות
לזושדומהברמהמהיריםעליותצופהמסילתי,חיים
כימעריךמסילתיהחולפת.בשנהבשוקשנרשמה

אילתוכיהמשקיעים,אתלמשוךתמשיךאביבתל

הקורונהבמגפתאהרתעירמכליותרשהוכתה

היציאההןלכךהסיבותהשנה.הפתעתלהיותעשויה

שמתחי־הפיתוחתוכניותהקורונה;ממשברהצפויה

לות

$TS1$שמתחילות$TS1$

$DN2$שמתחילות$DN2$וכןשנסגר;התעופהשדהבמתחםלפועללצאת
הדרומית.בעירהווילותשכונותשלהריבוי

שנהתהיה2021ש-סבוריםהשחקניםכללאאך

מנכ"ליתגור,מיכלבפריפריה.מחיריםעליותשל
בפריפריהשדווקאטוענתאלמוגים,הבנייהחברת

המחירים"עליותמהירים.ירידתלהתרחשעשויה

הפריפריה,באזורימאשריותרמקיפותהיובמרכז

תוכניותבמסגרתהגדולההבנייהבגללהיתרבין

היאה"חך,למשתכן;)מחירהממשלתיהסבסוד

לע־עומדיםלאבפריפריההמהירים"אבלאומרת.

דירותלצעיריםהציעוהממשלתיותהתוכניותלות,

וכרמיאל,ביאליקקריתעפולה,כמובמקומותרבות
כללדירותשםשרכשוהצעיריםמהזוגותרביםאך
למכורלהזדמנותיחכווהםשם,לגוררוציםאינם

מסוימיםבמקומותהדירותמחירילהערכתי,אותן.

הקרובה".בשנהכברלרדתיתחילובפריפריה
הדירותמחירישליתרעליותמפנימזהירהגור

יביאבמגרשיםשהמחסורמכךהסיכוןומפניבמרכז

בשנההחריףבקרקעות"המחסורבענף.לקריסות

קרקע",שיווקהלאכמעטהמדינהשבההאחרונה,
הקרק־ששוקרואיםאנחנועכשיו"כבראומרת.היא

עות

$TS1$הקרקעות$TS1$

$DN2$הקרקעות$DN2$מטורפיםמחיריםלשלםמוכניםושיזמיםבוער

הדירותלהתייקרותהציפיותאםלהתייקרות.שיביאו

עלוליםהקרקעותרוכשייתממשו,לאמידהבאותה
לקשיים".להיקלע

שלאחירהכיוםרואים"לא
במשק"צמיחה

הפועלתשתיתהבנייהחברתבעלשטרית,שלום
בשוק.הסכנהלתחושתשותףהצפון,באזורבעיקר

פו־והואיחסית,השמרניםהיזמיםעםנמנהשטרית

על
$TS1$פועל$TS1$

$DN2$פועל$DN2$אנחנובהיצע,הירידה"לצדנמוכות.סיכוןברמות

אומר.הואבמשק",צמיחהשלאווירהכיוםרואיםלא

הבנייהבהתחלותוהירידההקרקעמכרזי"צמצום

בגללנגרמתשהיתהמחיריםירירתלמנועעשויים

שלאגדולהיצעעדייןישבפריפריההכללי.המצב

שהתקיימוהקרקעותבמכרזימחירים.בעלייתיתמוך
רחוקהלאבעברגבוהים.מהיריםראינובאחרונה
הקר־עבורגבוהיםמחיריםששילמוקבלניםראינו

קע

$TS1$הקרקע$TS1$

$DN2$הקרקע$DN2$שנקלעואוהמכרז,עלוויתרובבעיהנתקלואבל
נוספותחברותנראהשבקרובמעריךאנילקשיים.

הגבוהים.הקרקעותמהיריבגלללקשייםשייקלעו

רואהאניחודשבכלוכמעטמסוכןיותרנעשההענף

בקשיים".שנמצאקבלן
שחלושהשיבושיםטוענתבוגיןנהמההשמאית

לקשייםגרמוכברהסגריםבעקבותהדירותבמכירות
המכירות.בהפסקתלעמודשהתקשוקטנים,ליזמים

יותררביםמקריםהקרובהבשנהשנראהמעריכה"אני

וכתו־הענף,מצבבגלללקשייםשנקלעיםקבלניםשל

צאה

$TS1$וכתוצאה$TS1$

$DN2$וכתוצאה$DN2$במ־ונכסיםדירותלרכישתהזדמנויותיהיומכך

חירים

$TS1$במחירים$TS1$

$DN2$במחירים$DN2$,"שהתחילשלגכדור"זהאומרת.היאנמוכים
הקרובההשנהמהר.כךכלייעצרלאוהואלהתגלגל
קשייםבגללרקלאכאלה,בהזדמנויותמלאהתהיה
לקשייםייקלעורבותעסקיותחברותנדל"ןיזמישל

הקרובה"בשנה21גין:נחמה
קבלניםשלרביםמקריםנראה
מצבבגלללקשייםשנקלעים

יהיומכךוכתוצאההענף,

ונכסיםדירותלרכישתהזדמנויות

תהיההשנהנמוכים.במחירים

חברותכאלה.בהזדמנויותמלאה

ויעדיפולקשייםייקלעורבות

שבבעלותן"נדל"ןנכסילמכור

במשרדהראשיתהכלכלניתעוררה2020באמצע

בכמהכשחשפהסערהגרינברג,שירההאוצר,

דיווחוכלומר,בהפסד,דירותמשקיעיםמכרומקרים

עבורה.ששילמומהמחירנמוךבמחירמכירהעל

שנ־אנשיםהיואלההמקריםבמרביתהנראה,ככל

פגעו

$TS1$שנפגעו$TS1$

$DN2$שנפגעו$DN2$מחיריםממפולתחששואוהקורונהממשבר

מקו־תופעהזוהיתהאבללחץ.תחתדירותומכרו

מית,

$TS1$,מקומית$TS1$

$DN2$,מקומית$DN2$תנופה.צברהלאהנראהשככל

עלמצביעיםבשוקהוותיקיםמהשמאיםשניים
הממוצעמעלהדירותמחירייעלושבהםהמקומות

למרותמחירים,דשדושצפוישבהןהעריםעלוכן
זהשבשלבנראהואולםהמסתמנת.העליותמגמת

קושישקייםכךעלמלמדיםהתחזיותביןהפערים
הבאה.בשנהלשוקיקרהמהלהעריךרב
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